
 

Protokół Nr  10/2017 

z posiedzenia Komisji 

ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

w dniu 21 marca 2017 r.  

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Edward Adamczyk stwierdzając quorum otworzył posiedzenie Komisji, 

witając przybyłych członków Komisji oraz zaproszonych gości.  

 

            Załącznik nr 1,2 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń mniejszości narodowych i etnicznych. 

4. Informacja o głównych planowanych działaniach stowarzyszeń i organizacji mniejszości narodowych i 

etnicznych w 2017 r. w Województwie Warmińsko-Mazurskim.  

5. Informacja o rozstrzygnięciu ofert, które złożono w ramach otwartego konkursu dla organizacji 

pozarządowych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

8. Zakończenie posiedzenia.  

Uwag do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad został zatwierdzony przez aklamację. 

3. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń mniejszości narodowych i etnicznych. 

4. Informacja o głównych planowanych działaniach stowarzyszeń i organizacji mniejszości narodowych i 

etnicznych w 2017 r. w Województwie Warmińsko-Mazurskim.  

 Przewodniczący Komisji poprosił przedstawicieli stowarzyszeń mniejszości narodowych i etnicznych, 

aby w kilku słowach omówili działalności i przedstawili swoje zamierzenia zaplanowane na 2017 r.  

 Głos zabrał przewodniczący ZUwP Oddział w Olsztynie p. Stefan Migus, który powiedział, że Związek 

ma coraz więcej problemów. Plany, które Związek chciałby zrealizować stoją pod znakiem zapytania, ponieważ 

jest koniec marca a ze środków MSW nie wpłynęła ani złotówka, nie tylko do Oddziału Olsztyńskiego, ale także 

do Zarządu Głównego ZUwP w Warszawie. W związku z tym nie są wypłacane pobory i honoraria. Do tej pory 

nie było takich opóźnień.  W rezultacie Oddział Olsztyński został zmuszony do likwidacji jednego etatu. 

Najwięcej problemów jest z imprezami, już wiadomo, że ze środków MSW nie zostaną dofinansowane jarmarki, 

dni kultury oraz 70-lecie rocznicy Akcji Wisła. Wobec tego Związek będzie zmuszony do rezygnacji z 

większości imprez. Te, które się odbędą to tylko dzięki środkom samorządu województwa i samorządom 

lokalnym. Pan S. Migus dodał, że w kontaktach z MSW przy składaniu ofert wzrasta biurokracja. Udało się 

zrealizować niestety w okrojonym zakresie Dni Szewczenkowie tak samo będzie zrealizowany Jarmark „Z 

Malowanej Skrzyni”. Pod znakiem zapytania są imprezy „Kalinowe Mosty”, Ekołomyja, Otwarcie ukraińskiego 

sezonu kulturalnego - ze względu na brak dofinansowania z MSW. Odnośnie Ogólnopolskich Dni Teatru 

Ukraińskiego to odbędą się, jeśli Pan Marszałek zgodzi się objąć tę imprezę patronatem. Na zakończenie 

powiedział, że sytuacja dotycząca mniejszości ukraińskiej komplikuje się na wielu polach, ponieważ poza 

brakiem dofinansowania z MSW na imprezy zlikwidowano także etat w audycji ukraińskiej w Radio Olsztyn. 

Wyraził obawy, co do przyszłego roku.   



 Zabierając głos Przewodnicząca ZUwP Odział Mazurski p. Katarzyna  Polewczak powiedział, że ich 

Oddział ma podobne problemy jak Oddział Olsztyński. Brak środków z MSW stawia pod znakiem zapytania 

organizację wielu imprez np.: Święto Twórczości Dziecięcej w Giżycku, doroczne spotkanie najmłodszego 

pokolenia Ukraińców na Mazurach, które jest przeglądem dorobku artystycznego uczniów punktów nauczania 

języka ukraińskiego, rozsianych po całych Mazurach opierało się głownie na środkach MSW, a obecnie jedynie 

na środkach z samorządów. Również XXI Dni Kultury Ukraińskiej w Giżycku w związku z brakiem dotacji 

odbędą się na mniejszą skalę. Jeszcze nie wiadomo, co z Międzynarodowym Koncertem Muzyki Cerkiewnej w 

Giżycku. Jest to bardzo duża impreza  z udziałem chórów prezentujących repertuar cerkiewny i religijny różnych 

wyznań organizowana na Mazurach od 16 lat. Artyści z Polski i Ukrainy tradycyjnie występują w cerkwiach i 

kościołach rzymskokatolickich powiatu giżyckiego. Wyraziła nadzieję, że jednak MSW dofinansuje organizację 

tej imprezy.   

 

 Głos zabrał Przewodniczący ZSNWiM p. Henryk Hoch, który powiedział, iż Związek nie ma takich 

problemów jak Związek Ukraińców, ponieważ ma również inne źródła finansowania. Audycja w Radio Olsztyn 

jest finansowana przez Instytut ds. Kontaktów Zagranicznych Ifa Stuttgart. Wymieniła najważniejsze imprezy, 

które zostały zaplanowane na rok 2017 m.in.: Konkurs Piosenki Niemieckiej, V. Letnia Olimpiada Młodzieży 

Mniejszości Niemieckiej, Festyn Letni Mniejszości Niemieckiej, Warsztaty letnie dla dzieci mniejszości 

niemieckiej, Tydzień Kina Niemieckiego, Spotkanie adwentowe ZSNWiM i „Mniejszość 2030”. Pan Marszałek 

objął patronat nad festynem Sommerfest w Ostródzie, impreza ta jest dofinansowana także przez Konsulat RFN.  

 

 Przewodnicząc OSMN p. Krystyna Płocharska powiedział, że jako mniejszość niemiecka są w trochę 

lepszej sytuacji niż mniejszość ukraińska, ale to też nie wiadomo na jak długo. Odnośnie projektów 

poinformowała, że wprowadzone przez MSW nowe zasady składania wniosków o dofinasowanie są bardzo 

pracochłonne i kosztowne. Ponieważ wnioski muszą być składane elektronicznie w wielu egzemplarzach 

ponadto należy zakładać subkonta a koszt jednego to 15 zł miesięcznie. W związku z tym, że organizowane 

przez nich imprezy są finansowane również z innych źródeł nie ma zagrożenia, że się nie odbędą. 

Stowarzyszanie organizuje liczne kursy język niemieckiego, wystawy, spotkania literackie. Sztandarową 

imprezą organizowaną przez OSMN jest Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych.  Jej celem jest integracja 

różnych grup etnicznych oraz przedstawienie ich dorobku artystycznego i kulturalnego. Od kilku lat w 

obchodach Dnia Mniejszości Narodowych i Etnicznych bierze udział jedna z mniejszości jako gość specjalny. W 

2009 r. gościli u nas Ukraińcy, w 2010 r. Litwini, w 2011 r. Karaimi, w 2012 r. Tatarzy, w 2013 Kaszubi, w 

2014 Łemkowie, w 2015 Białorusini natomiast w roku 2016 odbył się festyn jubileuszowy, a w związku z tym 

nieco zmieniona została forma spotkania. 

 

Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Rady Starszyzny Romów i Członków 

Narodowości Romskiej p. Piotr Bilicki Społecznik stwierdził, iż faktycznie nakładu na mniejszości narodowe są 

coraz mniejsze. Sytuacja Romów wygląda zupełnie inaczej niż pozostałych mniejszości, ponieważ Romowie nie 

mają swojego państwa i ich działalność może być dofinansowana wyłącznie z budżetu państwa, w którym 

zamieszkują. Chciałby równego traktowania Romów we wszystkich aspektach życia.  Romowie są też często 

postrzegani, jako osoby, które niezbyt chętnie się uczą, pracują. Poprzez działalność stowarzyszeń romskich 

starają się obalać stereotypy dotyczące Romów a także upowszechniają swoją kulturę i pootrzymują tradycje. 

Odnośnie imprez to wystąpił problem z udziałem Romów w Olsztyńskim Lecie Artystycznym. Wyraził nadzieję, 

że problem ten zostanie rozwiązany pozytywnie.  

 

Głos zabrała Iza Stankiewicz certyfikowana asystentka edukacji romskiej w Elblągu, która 

poinformował, iż w Gazecie Polskiej ukazał się artykuł, w którym napisano, że pieniądze wydatkowane na 

mniejszość romską są to pieniądze wyrzucone w błoto. Wyraziła swoje oburzenie i nie zgadza się tym, ponieważ 

przez te ostatnie 13 lat Romowie zrobili duże postępy w zakresie edukacji i integracji. Jej zdaniem te pieniądze 

były bardzo dobrze wydane i bardzo dobrze rozliczone. Odnośnie imprez organizowanych przez mniejszość 

romską w Elblągu to otrzymali dofinansowanie na wydanie tomiku wierszy napisanych przez dzieci z całego 

województwa o tematyce romskiej. Tomik zostanie wydane w języku polskim i romskim. Ponadto wspólnie z 

innymi mniejszości z Elbląga zorganizowany zostanie konkurs „Zwierciadło narodu – historia i kultura 

mniejszości narodowych i etnicznych województwa warmińsko-mazurskiego”. Celem konkursu jest ukazanie 

kultury i tradycji, obyczajowości mniejszości narodowych i etnicznych w kulturze polskiej, pobudzenie w 

uczniach ciekawości, chęci poznania tradycji, religii współistniejących w regionie kultur, promowanie idei 

wielokulturowości, rozwijanie więzi związanych z rodzimą kulturą i tradycją, kształtowanie postaw 

poszanowania siebie i drugiego człowieka, rozwijanie wyobraźni uczniów oraz doskonalenie umiejętności 

plastycznych. Konkurs jest adresowany do wszystkich typów szkół w województwie (podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu, przy 

którym aktywnie działa świetlica romska będzie organizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Romów. 



Przypadające w kwietniu święto upamiętnia pierwsze spotkanie przedstawicieli społeczności romskiej 25 

państw, które odbyło się pod Londynem w 1971 r. Dzisiejszy wielokulturowy świat, to wyzwanie czasów w 

jakich żyjemy. Realizowany przez tę placówkę projekt, pt. „Romowie Świata” ma  za zadanie rozbudzić 

zainteresowanie historią, kulturą i tradycjami Romów do dalszych poszukiwań – zarówno przez dzieci, młodzież 

jak i nauczycieli. 

 

Radna p. Irena Burczyk dodała, że dofinansowywanie działalności Romów to jest dofinansowanie 

samych występów jest to przekazanie im pieniędzy na życie, ponieważ Romowie żyją z występów. Zgodziła się 

także że istnieje dyskryminacja Romów w kwestii zatrudniania.  

Prezes Związku Mazurskiego p. Andrzej Mrozicki powiedział, że celem ich działalności jest pokazanie, 

że "Mazury to nie tylko łódki, jeziora, wczasy i turystyka w ładnym otoczeniu". Podkreślił, że Związkowi chodzi 

o udokumentowanie kultywowanych do dziś mazurskich tradycji, spisanie mazurskiego słownictwa, zachowanie 

piosenek, czy obrzędów. W skład Związku weszli ludzie, którzy dotąd w różnych lokalnych stowarzyszeniach 

podejmowali działania mające na celu zachowanie, kultywowanie i propagowanie tradycji Mazurów. Działacze 

Związku chcą nie tylko zebrać i utrwalić w słowniku mazurskie słownictwo. Zamierzają też udokumentować 

mazurski haft czy obrzędy ludowe. Siedzibą Związku jest wieś Windykajmy pod Kętrzynem. Społeczność 

Mazurów, którzy w przeciwieństwie do Warmiaków byli ewangelikami, uległa rozproszeniu po II wojnie 

światowej - większość z nich wyjechała do Niemiec w odpowiedzi na represje zarówno ze strony władz PRL, 

jak i napływowych na te ziemie sąsiadów, którzy powszechnie uważali Mazurów za "Niemców", czy 

pogardliwie "Szwabów". Ci, którzy nie wyjechali bezpośrednio po wojnie, emigrowali falami, głównie w latach 

50-60 XX w. oraz w latach 80. XX w. Niektórzy z tych, którzy wówczas wyjechali, teraz dopominają się 

sądownie o zwrot pozostawionych na Mazurach majątków.  

5. Informacja o rozstrzygnięciu ofert, które złożono w ramach otwartego konkursu dla organizacji 

pozarządowych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Pani Joanna Glezman Kierownik Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego poinformowała, iż 

w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego zlecanych organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wpłynęło 

137 ofert, z których 119 spełniało kryteria formalne. Do realizacji wybrano 57 zadań. Z budżetu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego udzielono dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury i 

ochrony dziedzictwa kulturowego 12 projektów na kwotę 44 tys. zł tj.: 

1. Stowarzyszenie Mazurskie, Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie - 27 Święto Kultury i Spotkań 

Stowarzyszenia Mazurskiego z seminarium: "Reformacja i jej ludzie" przyznano kwotę  3 200,00 zł 

2. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Mazurski w Giżycku - XVII Międzynarodowe Koncerty 

Muzyki Cerkiewnej 2017 - przyznano kwotę  6 600,00 zł 

3. Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w  Elblągu - 51 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej 

w Elblągu przyznano kwotę  4 000,00 zł 

4. Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej - Dzień Mniejszości Narodowych przyznano 

kwotę  5 200,00 zł 

5. Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu - XV Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu 

przyznano kwotę   2 000,00 zł 

6. Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie - XXXI Regionalny Jarmark 

Folklorystyczny "Z malowanej skrzyni" przyznano kwotę  4 000,00 zł 

7. Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie - XXIII Festyn ludowy w Asunach 

przyznano kwotę  2 000,00 zł 

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - XXVII Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych 

INTEGRACJE 2017 przyznano kwotę   3 000,00 zł 

9. Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie - XXII Inauguracja roku kulturalnego 

ludności ukraińskiej Warmii i Mazur przyznano kwotę  4 000,00 zł 

10. Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej - "Same cudze dzieci" - wydanie książki w języku 

przyznano kwotę  3 000,00 zł 

11. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Mazurski w Giżycku - Święto dziecięcej twórczości przyznano 

kwotę   3 000,00 zł 

12. Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie Regionalne Dni Szewczenkowskie 

przyznano kwotę  4 000,00 zł 



Głos zabrał Pełnomocnik Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych                           p. 

Wiktor Leyk, który powiedział że jeszcze samorządy wspierają mniejszości jak będzie po wyborach to nie 

wiadomo. Siła organizacji społecznych w Polsce jest duża i jego zdaniem społeczeństwo obywatelskie w Polsce 

się obroni. Budżet państwa nie jest zainteresowany wspieraniem funkcjonowania mniejszości narodowych i 

etnicznych w Polsce. Zgłosił wniosek, aby Komisja ds. MNiE skierowała prośbę do Zarządu Województwa o 

zwiększenie środków finansowych w roku 2018 na projekty mniejszości narodowych i etnicznych.   

Następnie poinformował, że Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego na swoim posiedzeniu w 

dniu 29 listopada br. uchwalił rok 2017 rokiem Reformacji w województwie warmińsko-mazurskim, w 500-lecie 

tego wydarzenia. Dla ewangelików tradycji luterańskiej, ale także dla chrześcijan, dla których dziedzictwo 

Reformacji jest nieodłącznym elementem ich duchowej tożsamości, Rok Reformacji ma szczególne znaczenie. 

Światowa inauguracja obchodów jubileuszu 500 lat reformacji z udziałem papieża Franciszka odbyła się 31 

października 2016r. w szwedzkim Lund. Diecezje i Parafie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w całej Polsce 

włączają się w globalne obchody 500 lat Reformacji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Edward Adamczyk zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu Komisji 

został opracowany wniosek zgłoszony przez Pana Pełnomocnika. Członkowie Komisji wyrazili zgodę.  

Głos zabrał radny p. Zbigniew Pietrzak, który stwierdził, iż to posiedzenie Komisji różni się od 

poprzednich tym, że mniejszości zawsze mówiły o problemach organizacyjnych, finansowych, ale zawsze 

mówiły, że dadzą sobie radę. A teraz mniejszości walczą o przetrwanie o utrzymanie te tego, co wypracowały 

przez te wszystkie lata. Wszyscy zawsze podkreślają, że mniejszości w naszym województwie stanowią 

bogactwo, poddają nasze województwo, jako przykład dobrej współpracy. Wyraził zdumienie postepowaniem 

władz rządowych w zakresie dofinansowywania nie tylko imprez organizowanych przez mniejszości, ale 

również ich podstawowej działalności.  

 

6. Sprawy różne. 

 Spraw różnych nie zgłoszono. 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

8. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie Komisji MNiE Sejmiku Województwa 

Warmińsko Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Edward Adamczyk  

Protokołowała:  

 

Anna Maksyśko – Mucha  

 


